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Машински материјали, шифра предмета 0010.16 

предметни наставник: др Никола Танасић, дипл.инж.маш. 

датум: 31.03.2020. 

ОЗНАЧАВАЊЕ ЧЕЛИКА 

Означавање челика се прописује, како од стране произвођача и појединих 

институција за материјале, тако и на нивоу државних организација за 

стандардизацију, у циљу разликовања материјала по врстама легура. Ознаке се 

утискују на полупроизводима, а исписују на цртежима и осталој техничкој 

документацији. 

Означавање челика по JUS-у: 

Југословенски стандард за означавање челика JUS C.B0.002 из 1986. године иако 

више није актуелан, значајан је јер су ознаке челика по овом стандарду још увек 

широко распрострањене у инжењерској пракси. 

Ознака челика се састоји из три дела: словни симбол, основна бројчана ознака и 

допунска бројчана ознака. 

Č или ČL XXXX.XX 

Словни симбол „Č“ указује да је материјал челик, односно „ČL“ челични лив. 

Основна бројчана ознака показује врсту челика и састоји се од четири, а у неким 

случајевима пет бројчаних симбола. Допунска бројчана ознака се састоји од једног 

или више симбола, а означава стање челика. Основна ознака је од допунске 

одвојена тачком. 

Прва од четири цифре у основној ознаци (ČXXXX.XX) може бити 0 или 1 или број 

од 2 до 9. 

Ако је прва цифра 0, то значи да је у питању угљенични челик са утврђеним 

механичким особинама. Ако је прва цифра 1, у питању је угљенични челик са 

утврђеним хемијским саставом и механичким особинама. Ако је прва цифра 

различита од 0 и 1, ради се легираном челику са утврђеним хемијским 

саставом и механичким особинама. У том случају прва цифра представља 

бројчани симбол најутицајнијег легирајућег елемента према табели 1. 

Табела 1. Бројчани симболи легирајућих елемената у челику 

Легирајући елемент C Si Mn Cr Ni W Mo V Остали 

Бројчани симбол 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Код угљеничних челика са утврђеним механичким особинама, бројчани симбол на 

другом месту (ČXXXX.XX) означава називну затезну чврстоћу, према табели 2, у 

стању испоруке, тј. у топлообликованом или нормализованом стању. 

Табела 2. Бројчани симболи затезне чврстоће челика 

Бројчани симбол на 
другом месту 

Називна затезна 
чврстоћа, daN/mm2 

0 није прописано 

1 до 32 

2 33÷35 

3 36÷38 

4 39÷48 

5 49÷58 

6 59÷68 

7 69÷78 

8 79÷88 

9 89 и више 

 

Код угљеничних челика са утврђеним хемијским саставом и механичким 

особинама, бројчани симбол на другом месту (ČXXXX.XX) представља 

десетоструку вредност максималног процента угљеника заокружену на десетицу. 

На пример, код челика са 0,18 до 0,25% угљеника, симбол на другом месту ће 

бити „3“. За виши садржај угљеника од 0,9% симбол је „9“. 

Код легираних челика на другом месту је симбол другог по утицају легирјућег 

елемента. Најутицајнији је онај легирајући елемент чији процентуални садржај 

помножен са фактором из табеле 3 даје највећу вредност. Ако је челик 

једноструко легиран, на другом месту ознаке је број „1“. 

Ако два или вишелегирајућих елемената имају исти производ бројчаног симбола и 

фактора вредности, утицајнији је онај који у табели 1 носи већи број, а следећи по 

реду ће доћи као други утицајни елемент. 

Табела 3. Фактори легирајућих елемената 

Легирајући елемент Si Mn Cr Ni W Mo V Co Ti Cu Al Остали 

Фактор вредности 1 1 4 4 7 14 17 20 30 1 1 30 

 

Бројчани симболи на трећем и четвртом (ČXXXX.XX), односно у неким 

случајевима трећем, четвртом и петом месту, означавају припадност челика 

одређеној подгрупи, према следећем: 
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За челике са утврђеним механичким особинама: 

00 ÷ 44 -  угљенични челици без утврђеног садржаја S и P. 

45 ÷ 79 и 451 ÷ 799 –  челици са ограниченим садржајем S и P, као и ограниченим 

садржајем  C, Si и Mn. 

80 ÷ 99 и 801 ÷ 999 -  челици са ограниченим садржајем S и P, делимично 

утврђеним садржајем C, Si и Mn и са легирајућим елементима који се додају ради 

постизања специјалних механичких својстава. 

 

За челике са утврђеним хемијским саставом и механичким особинама: 

00 ÷ 19 и 101 ÷ 199 -  угљенични челици са утврђеним саставом и легирани челици 

који нису намењени термичкој обради 

20 ÷ 29 и 201 ÷ 299 -  угљенични и легирани челици за цементацију 

30 ÷ 39 и 301 ÷ 399-  угљенични и легирани челици за побољшање 

40 ÷ 59 и 401 ÷ 599 -  угљенични и легирани челици за алате 

60 ÷ 69 и 601 ÷ 699 -  челици који не припадају осталим наведеним подгрупама 

70 ÷ 79 и 701 ÷ 799 -  хемијски постојани и ватроотпорни челици 

80 ÷ 89 -  брзорезни челици 

90 ÷ 99 -  челици за аутомате 

Допунска ознака (ČXXXX.XX) може да сарджи један или више бројева или слова 

или њихове комбинације, а означава намену односно стање основних производа 

од челика. Напр. 0 – без одређене термичке обраде, 1 – жарено, 2D – погодно за 

сечење у хладном стању, 3 – нормализовано, 4 – побољшано, 5 – хладно 

деформисано – вучено, S – за хладно пресовање, V – за вучење, Z – за израду 

заварених цеви. 

На свим челичним полупроизводима мора бити утиснута ознака челика, осим када 

су у питању челици трговачког квалитета. Означавање челика бојом обезбеђује да 

се челици уочљиво разликују у складиштима и радионицама, тако што се сваком 

бројчаном симболу из основне и допунске ознаке додељује широка линија 

одговарајуће боје и то: 0 – црна, 1 – бела, 2 – црвена, 3 – наранџаста, 4 – жута, 5 – 

зелена, 6 – плава, 7 – љубичаста, 8 – смеђа, 9 – сива. 
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ПРИМЕРИ: 

Č0361, општи конструкциони челик за заварене конструкције негарантованог 

састава, макс. 0,15% C, 0,05% P, 0,05% S, 0,007% N, затезна чврстоћа 36÷38 

daN/mm2  

Č0411, финозрни конструкциони челик негарантованог састава за цевоводе, 

судове под притиском, цистерне, 0,18% C, 0,3% Si, 0,6% Mn, 0,04% P, 0,04% S, 

затезна чврстоћа 39÷48 daN/mm2 

Č1214, челик гарантованог састава за топловаљане бешавне цеви (топловоди, 

пароводи и друга опрема под притиском), ≤0,16% C, 0,6÷1,2% Mn, max. 0,015% S, 

≤0,012% N. С обзиром да је садржај угљеника (C) лимитиран на 0,16%, број на 

другом месту у ознаци је „2“. 

Č3990, нисколегирани челик за обраду на аутоматима, 0,14% C, 0,05% Si, 1,1% 

Mn, 0,12% P, 0,32% S. У овом случају најутицајнији легирајући елемент је Mn 

(проц. садржај x фактор= 1,1 x 1=1,1 док је за Si: 0,05 x 1=0,05) па је на првом 

месту број „3“. Фосфор (P) и сумпор (S) се у челику сматрају за нечистоће па је 

пожељно да њихов садржај буде испод 0,04%. Међутим, код неких врста челика, 

као што је овај пример за обраду на аутоматима, ови елементи (P и С) се намерно 

остављају у већем проценту и представљају легирајуће елементе тако да је на 

другом месту у ознаци број „9“ (остали легирајући елементи). 

Č7432, легирани челик за повишене температуре до 500°C, напр. за парне 

котлове, 0,13% C, 0,9% Cr, 0,44% Mo, 0,2% V. У овом случају најутицајнији 

легирајући елемент је Mo са бројем „7“ (проц. садржај x фактор= 0,44 x 14=6,16 

док је други по утицају Cr: 0,9 x 4=3,6, број „4“). 

Č9880, високолегирани брзорезни алатни челик, напр. резни алат, глодала, 

ножеви, пробијачи, 1,5% C, 6,5% W, 5% V, 5% Co, 4,5% Cr, 3,5% Mo. 

Анализа утицаја легирајућих елемената: 

W: 6,5 x 7= 45,5 

V: 5 x 17= 85 – други по утицају, бр. „8“ у табели 1 

Co: 4,5 x 20= 90 – најутицајнији, „9“ спада под остале у табели 1 

Cr: 4,5 x 4= 18 

Mo: 3,5 x 14= 49 
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Означавање челика по DIN (Deutsche Industrie Norm- немачке индустријске норме): 

Према овом стандарду ознаке се разликују за челике негарантованог састава, 

угљеничне, нисколегиране и високолегиране. 

Код угљеничних челика негарантованог састава постоји словна ознака „St“ (Stahl - 

челик) и минимална вредност чврстоће у daN/mm2, на пример St 10, St 32, St 37 су 

ознаке за челике са затезном чврстоћом од 10, 32 и 37 daN/mm2. 

Угљенични челици гарантованог састава носе ознаку „C“ са бројем који изражава 

средњи садржај угљеника помножен са 100. На пример: C 10, C 22, C 35 су ознаке 

за челике са садржајем угљеника од 0,1%, 0,22% и 0,35%. 

Једноструко нисколегирани челици се обележавају на следећи начин: 

55 Si 7 → 0,55% C; 1,7% Si, челик за опруге → Č2133 

15 Cr 3 → 0,15% C; 1,3% Cr, челик за цементацију → Č4120 

Вишекомпонентни нисколегирани челици се означавају на следећи начин: 

9 SMn 28 → 0,09% C; 0,28% S, челик за oбраду на аутоматима → Č3990 

22 CrMo 4 4 → 0,22% C; 1% Cr (утицајни фактор за Cr је 4), 0,5% Mo (утицајни 

фактор за Mo је 9), легирани челик за повишене температуре → Č7431 

Специјални, високолегирани челици (нерђајући и хемијски постојани, 

ватроотпорни и алатни за рад у врућем стању) се означавају на следећи начин: 

X 12 CrNi 18 8 → 0,12% C; 18% Cr, 8% Ni → Č4571 

X 80 CrNiSi 20 → 0,8% C; 20% Cr, 1,5% Ni, 1,8% Si → Č4581 

У ознаци се наводе они легирајући елементи који су неопходни за карактеризацију 

челика, односно за разликовање од других сличних челика. 
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Машински материјали, шифра предмета 0010.16 

предметни наставник: др Никола Танасић, дипл.инж.маш. 

датум: 03.04.2020. 

Означавање челика по SRPS/EN стандарду: 

„SRPS“ је ознака за стандарде и сродне документе које доноси Институт за 

стандардизацију Србије (ИСС). 

Српски стандарди који прописују систем за означавање челика су SRPS EN 10027-

1:2012 (који прописује правила за означавање челика словним и бројчаним 

ознакама) и SRPS EN 10027-2:2015 (којим се утврђује систем за додељивање 

бројева за означавање врста челика). 

Разликују се две групе челика: група 1  - челици означени на основу употребе и 

механичких и физичких својстава (слика 1), група 2 – челици означени на основу 

хемијског састава. 

 

Слика 1. Означавање челика из групе 1 

Код групе 1 симбол на првом месту основне ознаке је слово које означава 

примену челика (табела 4), ако је у питању челични лив, ознака почиње са словом 

„G“. 
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Табела 4. Први симбол основне ознаке челика групе 1 

Симбол Врста челика према карактеристикама 

S Конструкциони челици (за општу примену) 

P Челици за опрему под притиском  

L Челици за цевоводе  

E Челици за механичке конструкције  

B Бетонски челици  

Y Челици за преднапрезање бетона  

R Челици за шине или у облику шина  

H Хладноваљани пљоснати производи од 
челика високе чврстоће за обликовање у 
хладном стању  

D Пљоснати производи за хладно обликовање  

T Фини лим, бели лим, хромирани лим 
(производи од челика за амбалажу)  

M Челици за примену у електротехници  

 

Симбол на другом месту основне ознаке је број (три цифре) који означава 

механичке карактеристике челика и то: 

- најмању вредност утврђену за напон течења за опсег најмањих дебиљна, за 

S,P,L,Е челике (напр. S355Ј0, P265NB, L360QB, Е295) 

- вредност утврђену за напон течења (Rе) у N/mm², за B челике, (напр. B500А) 

- вредност утврђену за затезну чврстоћу (Rm) у N/mm², за Y челике, (напр. 

Y1770C) 

- најмању вредност утврђену за затезну чврстоћу (Rm) у N/mm², за R челике 

(напр. R0900Мn) 

- најмању вредност утврђену за напон течења (Re) у N/mm², или ако је 

специфицирана само затезна чврстоћа (Rm) слово Т иза којег се пише број који 

означава најмању вредност утврђену за затезну чврстоћу (Rm) у N/mm², за H 

челике (напр. H420М) 

- један од три симбола: C (за хладноваљане производе), D (за топловаљане 

производе намењене за обликовање у хладном стању) или X (за производе за који 

нису специфицирани услови за ваљање) за D челике (напр. DC04EK) 

- слово H и број који представља утврђену средњу вредност тврдоће за 

једноструко редуковане производе или број који представља називну вредност 
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утврђену за напон течења (Re) у N/mm², за двоструко редуковане производе - за Т 

челике (напр. ТH52, Т660) 

- највећи дозвољени губитак (x100) у W/kg, називна дебљина (x100) у mm и слово 

(А, D, Е, N, S, P) којим се означава врста магнетског челика за М челике (напр. 

М400-50А) 

Додатна ознака се састоји од комбинације слова и бројева и зависи од примене 

челика. Код конструкционих челика („S“ челици) додатна ознака може 

представљати ударну жилавост материјала (напр. 27 J при температури 

испитивања од 0 °C одговара ознаци Ј0, погледати табелу 5). 

Табела 5. Додатна ознака за S челике 

Енергија удара, J Температура 
испитивања, °C 

27 40 60  

JR KR LR +20 

J0 K0 L0 0 

J2 K2 L2 -20 

J3 K3 L3 -30 

J4 K4 L4 -40 

J5 K5 L5 -50 

 

У додатној ознаци могу фигурисати слова која означавају тип термичке обраде, 

тако за „S“ челике постоји: А – отврдњавање термичким таложењем, М – 

термомеханичко ваљање, N – нормализовање, Q – каљење и отпуштање, G – 

друге захтеване особине. 

У другом делу додатне ознаке могу фигурисати слова која представљају 

специјалне податке или намену материјала: C – специјално обликовање у 

хладном стању,  D – превлака нанесена потапањем у раствор, Е – за емајлирање, 

F – за ковање, H – шупљи профили, L – за ниске температуре, О – offshore (за 

нафтне платформе), P – за потпорне зидoве, S – за бродоградњу, T – за цеви, W – 

повећана отпорност према атмосферској корозији. 

Код челика за судове под притиском („P“ челици) додатне ознаке имају сличну 

улогу као у претходном случају са следећим изузецима: B – боце за гас, S – 

једноставни судови под притиском, H – за повишену температуру, L – за ниску 

температуру, R – за температуру околине, X – за ниску и повишену температуру. 
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Додатне ознаке за производ чине три групе ознака: 

- Ознака за специјалне захтеве (напр. +H – способност за каљење, тј. 

прокаљивост, +Z15 – гарантоване особине по целој дебљини; најмање сужење 

15 % итд.) 

- Ознака за врсте превлаке (напр. +А – превлака алуминијума нанесена топлим 

поступком, тј. потапањем у раствор, +CU – превлака од бакра, +Z – превлака 

од цинка нанесена топлим поступком, тј. галванизацијом идт.) 

- Ознаке за стање после обраде (напр. +А – жарено ради омекшавања, +CR – 

ваљано у хладном стању, +QW – каљено у води итд.) 

Додатне ознаке за производ се одвајају од претходних знаком плус (+) да би се 

избегло мешање са осталим ознакама. 

Групу 2 чине челици који се означавају у сагласности са својим хемијским 

саставом. Челици су према овом систему подељени у четири подгрупе у 

зависности од састава легирајућих елемената. За ову групу такође важи да 

уколико испред ознаке челика стоји слово „G“, онда је у притању челилни лив. 

1. Нелегирани челици 

Челици са средњим садржајем мангана (Мn) <1%. Ознака се састоји од слова C и 

броја који означава процентуални садржај угљеника (x100), на пример C45, (значи 

да је челик са ниским садржајем P и S и да је садржак угљеника 0,45%). 

Код нелегираних челика постоје додатне ознаке са следећим значењем: E – 

прописани максимални садржај S, R – прописани опсег садржаја S, D – за жицу уа 

извлачење, C – за обликовање у хладном стању, S – за опруге, T – за алате; W – 

за жицу за електроде, G – остале карактеристике. 

2. Нисколегирани челици 

У ову групу спадају челици са средњим садржајем мангана (Мn) ≥ 1%, нелегирани 

челици за обраду на аутоматима и легирани челици (изузев брзорезних челика) 

где је садржај сваког легирајућег елемента мањи од 5%. 

Словна ознака се састоји од броја који је 100 пута увећан и специфицира 

просечни садржај угљеника, кога следе хемијски симболи који представљају 

легирајуће елементе који карактеришу челик (по опадајућем редоследу вредности 

њихових садржаја), праћено са бројевима који показују вредности садржаја 

легирајућих елемената увећанe фактором који зависи од елемента, као што је 

приказано у табели 6. На пример ознака 45CrMoV6-7 значи да је састав легуре 

0,45% C; 6/4=1,5% Cr, 7/10=0,7% Мо, и мањи садржај V. 
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Табела 6. Фактори за легирајуће елементе 

Елементи Фактор 

Cr, Co, Mn, Ni, Si, W 4 

Al, Be, Cu, Mo, Nb, Pb, Ta, Ti, V, Zr 10 

Ce, N, P, S 100 

B 1000 

 

3. Високолегирани челици 

У ову групу спадају легирани челици (осим брзорезних) где је садржај бар једног 

легирајућег елемента ≥ 5%. Ознака почиње словом X, следи број који је 100 пута 

увећан процентни садржај угљеника, кога следе хемијски симболи који 

представљају легирајуће елементе по опадајућем редоследу у зависности од 

њиховог садржаја. Овде број представља, респективно, просечан процентуални 

садржај индицираних елемената, заокружених на најближи број и раздвојени 

цртицом. На пример ознака X5CrNiMo18-12 значи да је састав легуре 0,05% C; 

18% Cr, 12% Ni, и мањи садржај Mo. 

4. Брзорезни челици 

Ознака се састоји од слова HS кога следе бројеви који показују вредности 

процентних садржаја легирајућих елемената по редоследу: волфрам (W), 

молибден (Мb), ванадијум (V), кобалт (Cо). Сваки број представља просечни 

процентни садржај респективног елемента, заокруженог на најближи цео број, са 

бројевима различитих елемената раздвојених цртицама. На пример ознака HS2-3-

3-2  значи да је састав легуре 2% W; 3% Mb, 3% V и 2% Co. 

 

Означавање челика по SRPS/EN 10027-2:2015, бројчани систем: 

У овом делу европског стандарда SRPS/EN 10027 утврђује се систем за 

додељивање бројева за означавање врста челика. У стандарду се дају структура 

бројчаних ознака челика, као и организација за њихово регистровање, 

додељивање и проширивање. Овај систем се назива бројчани систем, а за сваку 

врсту челика додељује се само једна бројчана ознака. Број се састоји од фиксног 

броја цифара и зато је много погоднији за електронску обраду података. Број је 

облика : 1.XX XX(XX) где се 1. односи на челик, а остали бројеви се односе на 

друге врсте материјала. Прве две цифре које следе бр. "1" означавају групу 

челика, a трећа и четврта цифра означавају регистровани број челика који се 

додељује секвенционално. Последње две цифре, у загради, се тренутно не 
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користе и служе за проширење система означавања уколико се у будућности 

повећа број врста челика. Примери означавања су приказани у табели 7. 

Табела 7. Примери означавања челика према SRPS/EN 10027-2:2015 

Нелегирани челици  

Основни челици  1.00XX – основни челици 

Квалитетни челици  1.01XX – општи конструкциони челици 
са Rm < 500 N/mm2 

Специјални челици  1.11XX - конструкциони, за судове под 
притиском и инжењерски челици са  
C < 0,50%  

Легирани челици  

Квалитетни челици  1.08XX - челици са специјалним 
физичким карактеристикама  

Специјални челици  

Алатни челици  1.23XX - Cr-Mo, Cr-Mo-V или Mo-V 
челици 

Разни челици  1.35XX – челици за лежајеве 

Нерђајући и ватроотпорни челици  1.46XX - хемијски отпорни и отпорни 
на високе температуре Ni челици 

Конструкциони, за судове под 
притиском и инжењерски челици 

1.51XX – Mn-Si или Mn-Cr челици

 

У доступној литератури се могу пронаћи табеларни прикази ознака истих челика 

према различитим стандардима. Примери су приказани у табели 8. 

Табела 8. Пример упоредне табеле ознака челика према различитим стандардима 

SRPS EN 
10027-1 

SRPS EN 
10027-2 

DIN JUS ASTM* Намена 

P235GH 1.0345 St 35.8 Č1214 A106 GrA Челичне 
бешавне цеви 
за повишене 
температуре 

P265GH 1.0425 St 45.8 Č1215 A106 GrB 

16Mo3 1.5415 15Mo3 Č7100 A335 P1 

13CrMo4-5 1.7335 13CrMo4 4 Č7400 A335 P12 

S235J0 1.0114 St 37-3U Č0362 A36 GrD Челични 
лимови и 
профили 

S235J2 1.0116 St 37-3N Č0363 - 

S275JR 1.0044 St 44-2 Č0451 A570 Gr40 

S355J0 1.0553 St 52-3U Č0562 A572 Gr50 

X6Cr17 1.4016 - Č4174 430 Легирани 
нерђајући 
(inox) челици 

X5CrNi18-10 1.4301 - Č4580 304 

 

* American Society for Testing and Materials 

https://www.solidmetal.rs/celicne-besavne-cevi/celicne-besavne-cevi-za-povisene-temperature/
https://www.solidmetal.rs/celicne-besavne-cevi/celicne-besavne-cevi-za-povisene-temperature/
https://www.solidmetal.rs/celicne-besavne-cevi/celicne-besavne-cevi-za-povisene-temperature/
https://www.solidmetal.rs/celicne-besavne-cevi/celicne-besavne-cevi-za-povisene-temperature/

